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Onthaal

• In de vorm van een checklist krijgt de werkgever een 
handig overzicht van zijn TODO‘s als er nieuwe en/of 
anderstalige werknemers aan de slag (zullen) gaan

Leidraad onthaal

• Aan de hand van geanimeerde tekeningen (per 
sector) worden de meeste voorkomende risico‘s 
aangehaald

• De films zijn opgemaakt per thema (vb: elektriciteit, 
PBM‘s, machines, ...) 

Onthaalfilm – visueel, zonder taal
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Onthaal

• Wat te doen bij brand?

• Wat te doen bij een ongeval?

Noodinstructies – visueel

• De aftekenlijst is opgesteld in 11 verschillende talen 
zodat de anderstalige werknemers in hun eigen taal 
kunnen registreren dat ze een onthaal hebben 
gevolgd

Aftekenlijst onthaal – 11 talen
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Instructies

• dit is een sterk visueel hulpmiddel voor het geven van 
instructies bij de meest voorkomende risico’s in deze 
sector. Deze werkvorm aan de hand van een speldoos 
is bijzonder geschikt wanneer taal een barrière vormt

Safety Instruction Box – visueel & 11 talen 

• De aftekenlijst is opgesteld in 11 verschillende talen 
zodat de anderstalige werknemers in hun eigen taal 
kunnen registreren dat ze een opleiding hebben 
gevolgd

Aftekenlijst instructies – 11 talen
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Instructies

Safety Instruction Game – demo 
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Game / digitale test

• Het Safety Instruction Game is een online tool 
waarbij werknemers de gelegenheid krijgen om 
zelfstandig aan de slag te gaan

Safety Instruction Game – visueel & 11 talen 

• Via het game kunnen werknemers zich verder 
onderrichten in het vinden van risico’s en het 
aanduiden van de gewenste veilige situatie. Met 
behulp van een scorebord kunnen ze hun individuele 
vorderingen opvolgen

Digitale test

Safety Instruction Game van ToWorksafe werd op 27/03/2019 
door de vakjury gekozen tot laureaat van de Innovation Award 
op Worksafe, de vakbeurs van de health- en safetysector. 
Bovendien won deze tool van IDEWE ook de publieksprijs.



Safety Instruction Game – demo 
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4 sectoren

❖ land- en tuinbouw

❖ voedingssector

❖ bouwsector 

❖ (industriële) cleaning 
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Heeft u nog vragen?
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